
Zápis ze schůze výboru RA konané dne 9.1.2018 v ZŠ Morkovice 

 

Přítomni: Barnetová D. , Formánková A., Churá J., Křůmalová Z., Morongová K. , Navrátilová 
M., Polišenský P., Shromáždilová K. , Teriaki J.,Vlčková A., Žourková E. 

Omluveni: Coufalíková I., Šestáková R., Štěpánková J. 

Program 

1. Představení nových webových stránek RA 

2. Organizace a příprava 2.ročníku plesu RA a ZŠ Morkovice 

 

1. Byla založena samostatná sekce RA na webových stránkách školy – jsou zde údaje o 
RA, stanovy, zápisy ze schůzek, fotogalerie akcí, správa o hospodaření.  Správce 
webových stránek je pan učitel Radek Strnadel.  

 

2. Organizace plesu 17.3.2018 

 

- Do konce ledna plakáty , propagace, rozhlas – Jolana Ch. 

- Oznámení o připravované akci rodičům – pís. formou „lístečky “Teriaki, Churá 

- Od 26.2. zahájen prodej vstupenek v ZŠ od 14.00 do 15.00 – M. Navrátilová 

Cena vstupenek: 

200,- Kč místenka+večeře 

100,- sponzorská vstupenka 

100,- na místě bez večeře 

100,- učitelé (zvýhodněné vstupné) 

Vstupné zdarma: 

členové výboru RA + hlavní sponzorské dary do tomboly + fotografka  



- večeře - jídelna ZŠ (řízek kuřecí/vepřový +bramborový salát)+100 talířů, příborů 

- chlebíčky 150 ks – E. Žourková 

- tombola – vtipy o učitelích+ moudra – J. Teriaki  

        výroba losů 3000 -Žourkovi 

- tisk seznamu darů do tomboly na velký formát – P.Polišenský 

- sponzorské dary do tomboly – všichni členové zajistit co největší počet 😊, dary 
reprezentativně zabalit, sepsat seznam 

- program plesu 

zahájení plesu ve 20.00 nástupem všech členů výboru RA včetně paní ředitelky, 
krátké přivítání  

moderátor J. Churá + skupina DORADO 

polonéza žáků 9.tříd 

vystoupení dětí dle programu – program ukončen ve 21.30 poté rodiče přebírají 
žáky, ti kteří nemají vstupenku odchází, zázemí malého sálu pro účinkující 
uzavřeno ve 22.00 (občerstvení ) 

výdej večeří do 23.00 Coufalíková , Barnetová, Shromáždilová, Křůmalová 

šatna – Morongová, Formánková, Vlčková, Šestáková …. 

vstup – Štěpánková, Navrátilová 

tombola – Žourková, Polišenský 

- 16.3. pátek úklid a příprava sokolovny – kdo může od rána, ostatní v průběhu dne  

Dekorace Barnetová + Churá  

 

Příští  schůzka  RA   úterý 27.2. 2017 

 

Zapsala: Barnetová Daniela 


